Museoalan asiantuntija
– kehitä esimiestaitojasi!
Suorita samalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto
20.5.2021-25.5.2022

Museoalan asiantuntija – kehitä esimiestaitojasi!
Suorita Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Oletko uusi esimiestehtävissä?
Vedätkö tiimiä vai toimitko osaston tai palveluyksikön lähiesimiehenä?
Haluatko saada esimiestyöstä perusteellisen kokonaiskuvan?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu
• uusille esimiehille ja esimiestehtäviin hakeutuville
• tiimin ja työryhmän vetäjille
• osaston tai palveluyksikön lähiesimiehille ja asiantuntijoille
• työnjohtotehtävissä toimiville
• päällikötehtävissä toimiville.
AIKA JA PAIKKA
Koulutusohjelma toteutetaan aikavälillä 20.5.2021-25.5.2022.
Lähijaksot toteutetaan toistaiseksi Teams-etäyhteydellä.
Mahdollisuuden mukaan kokoontumiset MIF:n kampuksella,
Helsingissä.
OSALLISTUJANA SAAT
• monipuolisen koulutuskokonaisuuden lähiesimiestyön
osa-alueista
• Talent Q -työpersoonallisuustestin analyysin ja
raportin
• työvälineitä ja osaamista toiminnan kannattavuuden ja
tuloksellisuuden kehittämiseen
• näkökulmia henkilöstöjohtamiseen
• keinoja etätyön ohjaamiseen ja vuorovaikutustaitojen
kehittämiseen
• yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan
erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
• yksilöllistä ohjausta ohjelman aikana
• mahdollisuuden verkostoitua alasi ammattilaisten
kanssa ja jakaa kokemuksia ryhmässä
• mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon.
Osallistujan ammatillista kehittymistä tuetaan valmennusjaksoilla, niin sisällön kuin menetelmien kautta. Valmennusmenetelminä käytetään monipuolisia toiminnallisia harjoituksia. Opiskelu tapahtuu omaan työhön sovittaen.

Lisätiedot:
Leena Tokila,
koulutus- ja kehittämisjohtaja
Suomen museoliitto
p. 040 534 6232
leena.tokila@museoliitto.fi
Sari Erkkilä, projektipäällikkö
Management Institute of Finland MIF Oy
p. 050 359 1008
sari.erkkila@mif.fi
COACHING
Kehittämisohjelman rinnalla toteutetaan erillinen
Coaching-prosessi, joka sisältää yhden päivän ennen
koulutusohjelman alkua ja toinen päivä koulutusohjelman
loputtua sekä räätälöidyt yksilöohjaukset koulutusohjelman
rinnalla.
Coachingin avulla valmennettavat inspiroituvat
hyödyntämään koko potentiaaliaan ja löytämään ratkaisut ja
toimintatavat tavoitteiden savuttamiseksi sekä suorituskyvyn
maksimoimiseksi, kuitenkin omaa hyvinvointia kunnioittaen.
Reflektoimme osaamisemme kehittymistä ja laadimme
jatkosuunnitelmat oman työn kehittämiseksi.

HAE MUKAAN!
Hakeutumislinkki https://mif.fi/museoalan-asiantuntijakehita-esimiestaitojasi/
HINTA
Tutkintoon johtava koulutus ja tutkinnon suorittaminen
toteutetaan oppisopimuksella, tällöin koulutus on osallistujalle maksuton.
Coaching-prosessin hinta on 1 580€ + alv 24 %. Se voidaan
laskuttaa tarvittaessa myös kahdessa erässä 2 x 790 € + alv
24 %. Coaching-prosessi laskutetaan Suomen museoliiton
kautta.

Me MIFissä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla työelämässä korkealle
arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa. Mahdollisia oppimisreittejä on monia. Mitä
sinä haluaisit oppia? Tutustu: https://mif.fi/ammattitutkinnot/

MIF pidättää oikeuden muutoksiin.

Kehitä itseäsi esimiestehtäviin ja suorita
Lähiesimiestyön ammattitutkinto, joka
perustuu Opetushallituksen hyväksymiin
tutkinnon perusteisiin.

